
 

 

Sinterklaas weer in Sliedrecht …                                                                                       Foto: Martin Dekker. 

Wat een heibel rond die Zwarte Piet. Je zou bijna denken dat hij 

de hoofdpersoon is bij het geweldige kindergebeuren in 

december. Er zullen maar heel weinig mensen zijn aan wie het 

Sinterklaasfeest ongemerkt voorbij is gegaan. Deze week wordt 

het weer in de huiselijke kring en op scholen gevierd. Blije 

gezichtjes… Leuke liedjes en cadeautjes… Een mooi versierde 

school! En na maandag 7 december staat de kerstboom er 

weer! 

’t Heerlijk aevendjie komt ’r aan … 

Schoen al gezet? Nog eefies en ’t is weer zôô wijd! Gaon 

jullieze gedachtes dan ok trug naer je kaainderjaere? Jammer 

aailijk dà je ooit maarekte dà je knap bij de neus genome was. 

Ik kreeg ’t deur toe ’k ’n kedoochie kreeg dà ’k al weke êêder in 

de winkel bij m’n ome hà zien staon. Jammer aailijk, mor ja, ’t 



zou wel ’n bietjie aaigenaerdig overkomme à ‘k zou vertelle dà 

’k nog aaltijd glôôfde in ’t kaaindersprooksie. 

De suntereklaostijd is lang op m’n pad blijve komme. Ik denk 

dan aan de tijd dà ’k nog op school waarekte. Ellek jaer hà ’k 

d’n eer d’n bisschop te magge verwelkomme. Eer die man een 

stap over d’n drempel hà gezet, gong d’r hêêl wat an veraf. ’t 

Begon al met ’t verzinne van: hoe zalle we ‘m verwelkomme? 

Komt ie met ’n koetsie, meschie te paerd, of in laetere tijd, op 

de moterfiets? ’t Mos ommers aalsmor grôôtser en mè meer 

spektaokel. ’t Hong netuurlijk ok wel af van de lichaomelijke 

toestand van de man. Teslotte was tie ok al een daegchie 

ouwer … 

Waer mos tie êêst heen? Naer de kleuterties netuurlijk! Dan 

naer de lêêgere school, klas 1 en 2. De hôôgere klasse krege ’n 

kort bezoeksie. Suntereklaos hà z’n aaige gouwe fetuil op 

school, mor waer was tie? Nou ja, die zetel is ellek jaer weer op 

tijd truggevonge... Dan is ’t zô wijd. December 5 geef de 

scheurkelender aan. Al hêêl vroeg zijn de daomes van d’n 

ouwerkemissie op pad gegaon. Bij êên van hullie thuis wor de 

sint aangeklêêjd en opgekallefaoterd. Mè smink worre z’n diepe 

rimpels weggemoffeld. Aan de Zwarte Piet (laeter Piete) vaalt 

ok nogaal hêêl wat te doen. Pikzwart wordt ie zonder bloze of 

blaeze gemaokt. Ruim op tijd zijn ze d’r mee klaor. D’r zou is ’n 

file weze, en kaainder zitte op z’n komst te wachte… 

Aaindelijk is ’t dan zô ver. De Sint kò je netuurlijk wel van de 

voorgaonde jaere, mor ja, daermee kò je nog wel-is voor ’n 

verrassing komme te staon. Zô hadde we is ’n Klaos die 

meraokels goed piaono kon speule. Een jaer laeter wouwe de 

kaainder weer ’n moppie hore, mor de beste man van toen kon 

gêên noot speule. Daer stao je dan. Hij redde z’n aaige d’r wel 

mooi uit deur te zegge dat de muzekant z’n twêêlingbroer was 

gewist, omdat ie dien dag zellef ’n bietjie ziek was. Jaot, je 

maokte op zô’n dag wat mee. ‘t Vreemste was wel dat dien 

’broer’ ’n jaer laeter percies op ’t zellefde mement as Sint in de 



school bij de bure liep, mor bij ons was d’n êênigste échte 

Suntereklaos... 

Besjaon    

     


